
Dodatok č. 1 k  
ZMLUVE O DIELO 

ktorú v zmysle § 536 Obchodného zákonníka uzavreli : 

 
Obec Malé Dvorníky 
Sídlo:                              Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
Štatutárny zástupca:      Ing. Zoltán Marczell - starosta 
IČO:                              00800210  
DIČ:                        2021112324 
Číslo bank. účtu: SK84 0200 0000 0000 1692 2122 
ako  o b j e d n á v a t e ľ   na strane jednej  
 
a 
 
P&P Korekt, s.r.o. 
Sídlo:  Stará ulica 162/12, 929 01 Malé Dvorníky                                               
Štatutárny zástupca: RNDr. Roland Pálffy, PhD. - konateľ         
IČO:                  52139620 
DIČ/IČ DPH:        2120905358 
Číslo bank. účtu:       SK30 1111 0000 0015 4345 3000 
ako  z h o t o v i t e ľ   na strane druhej  
 
za nasledovných podmienok: 

 
Článok I. 

Predmet dodatku 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 
16.08.2019: 
Článok II. Doba plnenia, odsek 1. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovne: 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dojednané dielo dodá v rozsahu a obsahu tejto zmluvy  

v nasledovnom termíne: do 4 týždňov od písomnej výzvy objednávateľa na dodanie predmetu 
zákazky, najneskôr   do 31.03.2020. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č.546/2010, ktorým sa dopĺňa 
zákon  č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú  niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.  

 
2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú slovenským právnym 

poriadkom, a to Obchodným zákonníkom a inými záväznými právnymi predpismi. 
 
3. V prípade vzniknutých sporov  sa tieto budú ako prvé riešiť vzájomnou dohodou. Až po vyčerpaní 

všetkých dohodových možností sa vzniknuté spory budú riešiť súdnou cestou. 
 

4. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je 
formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 



 
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných   

strán a na každých ďalších právnych nástupcov. 
 

6. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 
objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia, dodávateľ jedno (1) vyhotovenie. 

 
 

  V Malých Dvorníkoch, dňa 10.12.2019      
 

             Za objednávateľa :                                                 Za zhotoviteľa :  
 
 

podpísaný      podpísaný 
               ....................................                              ....................................... 
                       Ing. Zoltán Marczell      RNDr. Roland Pálffy, PhD. 
                     starosta                                                konateľ 
 
 
 
       
      

 


